Csopják emléknap a Rózsakerti Gyülekezetben
Csopják Attila (1853-1934) kiemelkedő jelentőságú személyiség: egyházvezető, lelkipásztor,
író, lapszerkesztő, egyháztörténész – leginkább pedig Isten áldott embere - volt a
magyarországi Baptista Egyház történelmében. E szolgálatait úgy végezte, hogy közben
pénzügyi szakemberként vezető munkakörben dolgozott a Pénzügyminisztériumban. Halála
után több mint 75 évvel hagyatékának egy része és egy unokájának adománya jelentősen
segítette a Rózsakerti Gyülekezet új közösségi házának az építését. A hálás utódok ez év május
13-án, Csopják emléknapot tartottak, és az új épület tornyában Csopják emlékszobát avattak.
A Rózsakerti Gyülekezet pásztora, Dr. Kovács Géza üdvözlő szavai nyitották meg az ünnepi
alkalmat. Dicsőítő énekek után köszöntötte az USA-ból, Angliából, Törökországból és
országunk több gyülekezetéből érkező utódokat és vendégeket, és a népes gyülekezetet.
Az egyik unoka, Steiner József – aki évtizedekig vezette a Monte-Carlói rádió magyar adásait
– hirdette az Igét. Az ApCsel 8:26-39 alapján az etióp főemberhez hasonlította Csopják Attilát,
aki szintén pénzügyi szakember volt, nagyon szomjazta Isten igéjét, és – amint az etióp
főember – Csopják Attila is nagy hatást gyakorolt országának népére.
Dr. Mészáros Kálmán történészi szakértelemmel, képes beszámolóban mutatta be Csopják
Attila életét, és méltatta a közösségünk gyorsan növekvő hőskorában végzett gyümölcsöző
szolgálatát.
Id. Kovács Géza Csopják Attila új gyülekezeteket plántáló aktív tevékenységéről számolt
be. Csopják legfontosabb missziós területének a saját családját tekintette. Testvérei és
valamennyi gyermeke megtért, fiai (Énók, Kornél) vejei (Orosz István, Szász István, Jámbor
Lajos, Steiner István, Marosi Béla) valamennyien jelentős missziós tevékenységet végeztek.
Megtérése évében (1889) vasárnapi iskolát szervezett egy bérelt helységben, 1893-bna
vezetésével alakult meg az első budapesti magyar nyelvű, a mai Nap utcai gyülekezet.
Közreműködött a kispesti és a pestlőrinci gyülekezet születésében, és a ménteleki hívő csoport
megtérésében. A kispesti gyülekezetet 240 taggal adta át utódjának 1932-ben.
A délelőtti istentisztelet után szalagvágással megtörtént a Csopják emlék-szoba ünnepélyes
felavatása, majd a helyi gyülekezet gazdag vendégségben részesítette a népes rokonságot és a
vendégeket. Ebéd után több órán át kiváló lehetőség nyílt arra, hogy a rég nem látott rokonok
és ismerősök beszélgessenek, közösséget gyakoroljanak egymással.
A Csopják-konferencia du. 4 órakor kezdődött, amelyre további rokonok és vendégek
érkeztek. Bevezetőül az egyik unoka-vő: Győri Kornél szólt Lk 11:5-8 versei alapján. Csopják
Attilát annak a „középső barátnak” mutatta be, aki mindenkin segíteni akart, de közben rájött,
hogy ő maga is segítségre szorul és a „Főbarátot” kell zaklatnia, hogy másokon is segíteni
tudjon. (Írását a Bh. 24. számában olvashattuk)
Ezután következett a főelőadás, amelyet Lados István lelkipásztor tartott. Azért ő, mert
teológiai szakdolgozatában komoly kutatások alapján megírta Csopják Attila életének és
működésének részletes történetét. A Szentlélek kenetével és hatalmával felruházott,
kiválasztott munkásnak mutatta be Csopják Attilát, aki a kegyelem Evangéliumát a szentség
erejében bátran és fáradhatatlan buzgósággal hirdette. Ugyanakkor egyházszervező és vezetői
ajándékával, írói adottságával páratlanul nagy és maradandó szolgálatot végzett közösségünk
gyors növekedésének a korszakában.
Megtudtuk, hogy Attilát a buzgó hívő görög katolikus édesanyja papnak szánta, és hogy ő már
gyermekként őszintén kereste Istent. Ez a keresés késztette arra, hogy egy újsághír alapján
Őrszentmiklóson a baptistákra talált. A Wesselényi utcában Meyer Henrik merítette be 1889ben. Csopják ekkor 36 éves, és négy gyermek édesapja volt. Első felesége egy Bibliát hozott
magával örökségként, amely nagy hatást gyakorolt Attilára. Két házasságából 15 gyermeke
született, akik közül 11 érte meg a felnőttkort. Első felesége – 9 gyermek édesanyja - fiatalon
elhunyt. Második felesége a magyarországi baptista misszió első úttörőjének Rottmayer
Jánosnak a leánya volt, aki nagy szeretettel és bölcsességgel nevelte az első házasságból való
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gyermekeket is. Hallottunk Csopják Attila kiemelkedő szociális érzékenységéről és
tevékenységéről. Különböző módon, nagy áldozatkészséggel segített a bajba és nélkülözésbe
jutott embereken.
Ő volt az 1905-ben elismert Baptista Hitközség első elöljárója. Munkatársaival, Udvarnoki
Andrással és Balogh Lajossal együtt, szorgalmazta közösségünk elismerését, majd az ezt
követő belső bonyodalmak békességes rendezését.
Dr. Mészáros Kálmán délután is bemutatta, képes beszámoló keretében, Csopják életútját, és
ismertette egyházszervezői tevékenységét.
Id. Kovács Géza Csopják Attila irodalmi tevékenységéről szólt. Bemutatta több
kisregényét, amelyek annak idején több kiadásban jelentek meg. Kiemelkedik ezek közül a
„Szeretet országa”, „A gyújtogató fia” és „A test és lélek fegyvere”. Csopják számtalan
énekszöveget fordított magyarra és írt. Több énekes könyv kiadásában működött közre. Pl. „A
hit hangjai”, a gyülekezetek számára, az „Evangéliumi Karénekek” az énekkarok használatára,
a „Kis Énekes” a gyermekek énekeskönyveként jelent meg.
Legjelentősebb irodalmi tevékenysége az újságírás volt. 1895-ben Udvarnoki Andrással
együtt adták ki és szerkesztették a Békehírnök c. lapot, amelynek 1906-tól haláláig (tehát
összesen 39 évig) főszerkesztője volt. 1922-ben „Élim pálmái alatt” címen 126 vezércikke
külön könyvben is megjelent. Jelentősek a néhány oldalas röplapjai, amelyekben korának
legérzékenyebb problémáira az Evangélium szellemében keresi, és bátor hangon írja meg a
válaszokat. Néhány cím: „Milyen a keresztyén erkölcs?”, „Szabad államban, szabad önálló
egyházak”, „Huszár akció” (Segélyezési akció) „Eltáncolt milliárdok”, stb. Teológiai
kérdésekben is bátran megszólalt. Pl. „A magyar zsidóság” , „Mi a lélek?” „Russzelisták”. Két
egyháztörténelmi műve is megjelent. „Egyháztörténet” című könyve az egyetemes
keresztyénség történelmét adja elő az evangéliumi közösségek szemléletében. Úttörő munka
volt ez akkor Magyarországon. Középiskolai tankönyvként készült. (1945-ig a hittant kötelező
tantárgyként minden bevett és elismert egyháznak tanítania kellett az iskolákban) A másik
történelmi írását „Képek a Magyarországi Baptista Misszió Történetéből”, az amerikai
baptisták kérésére először angol nyelven írta. Akkoriban híre volt a magyarországi baptista
ébredésnek.
Marosi Nagy Lajos – mint unoka vő – kiemelte, hogy Isten kegyelméből ő folytathatja
Csopják Attila egyik jelentős tevékenységét. Csopják 1892-ben adta ki először a „Mult, jelen,
jövő” évenként megjelenő naptárt. Ennek a kiadványnak a szerkesztője jelenleg Marosi Nagy
Lajos. Színes beszámolójában arról is szólt, hogy azok a társadalmi vonatkozású javaslatok,
amelyeknek a megvalósítását annak idején Cspják Attila szorgalmazta, ma is időszerűek. Pl.
munkahelyteremtés kis vállalkozások létrehozásával, közmunkák szervezésével, vagy kedvező
hitel nyújtása, stb.
Összefoglalva, a Csopják emléknap példaképet állított elénk. Amint az Ige mondja: Ne
feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten Igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére,
és kövessétek hitüket!” (Zsid 13:7)
Meghallgatva a beszámolókat, ámulattal csodáljuk és magasztaljuk Istent, aki ilyen sokrétű
ajándékkal és szolgálattal ajándékozta meg engedelmes szolgáját. Mikor pihent? Mikor üdült,
vagy aludt – ekkora nagy kiterjedésű és sok munkát jelentő szolgálata és tevékenysége mellett?
- Végezte ezt úgy, hogy „mellékesen”,„főállású” pénzügyi főtisztviselő volt a
Minisztériumban, napi 8 órás munkával, 40 éven át! Egy régi, Szentlélekhez szóló ének cseng
a fülemben: „Ébredj bizonyságtévő Lélek! Sion falára őrök álljanak! Kik az örömhírt szólni
készek, ha éj borul le, vagy ha kél a Nap. Hívásuk zengjen messze szerte szét. Az Úrhoz gyűjtve
népek seregét!”
Id. Kovács Géza
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